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Agenda

1. Velkommen med presentasjonsrunde
2. Kort om Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan og FS-arbeidet
3. Ekspertgruppens mandat
4. Kort runde på hvordan internasjonaliseringsarbeidet er organisert ved 

institusjonene representert i ekspertgruppa
5. Dagens utfordringer
6. Kort statusoppdatering på EMREX
7. Presentasjon av Erasmus Without Paper (EWP) 2.0
8. Kort presentasjon av ROMS og Tableau
9. Fastsette dato og sted for neste møte
10. Eventuelt
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Formål og
oppgaver

• Bidra til å realisere sektormålene for forskning
og høyere utdanning

• Iverksette og følge opp strategier og 
retningslinjer

• Nasjonal samordning på IKT-området,
følge opp initiativer fra universitets- og 
høgskolesektoren 

• Koordinering og oppfølging av nasjonale 
utviklingsprosjekter og fellestjenester

• Utvikle og forvalte en felles IKT-arkitektur



Om oss

• 200 ansatte

• 255 millioner kroner i omsetning

• Forvalter avtaler for 800 millioner kroner

• Hovedkontor i Trondheim, avdelingskontor i Oslo

• Betjener 250 virksomheter innen 
høyere utdanning, forskning og formidling

• Rundt 50 ulike systemer og tjenester



Felles
studentsystem
-Benyttes av 36 

institusjoner



Egne nettsider

http://www.fellesstud

entsystem.no/forvaltning/

ekspertgrupper/



Ekspertgruppens
mandat

1. Digitalisere prosesser knyttet til 
studentutveksling  

2. jobbe for å etablere felles rutiner ved 
institusjonene knyttet til studentutveksling



1) “Digitalisere prosesser…” 

• Smidige metoder tar som utgangspunkt at 
• systemutvikling er uforutsigbart
• prioriteringen av funksjonelle krav vil kunne endre seg etter hvert som 

systemet tar form

• Smidige metoder avgrenser denne risikoen ved  
• å utvikle systemet stegvis 
• med hyppige leveranser
• styre etter verdi 
• fokusere på kontinuerlig læring

• Begrepet «smidig» favner flere metoder. Vi benytter «Scrum».



Gunstige effekter ved smidig metodikk

• Lett å begynne produksjonen før alle deler er detaljert spesifisert

• Tidlige leveranser, og dermed nyttige tilbakemeldinger

• Tidlige oppstart av gevinstrealisering

• Sikrer involvering av prosjekteier/produkteier ved hver 
faseovergang

• Inneholder en god mekanisme for å håndtere detaljering og endring 
av krav underveis



2) “…etablere felles rutiner ved institusjonene…”



Vi forventer at ekspertgruppens medlemmer

• Representerer hele sektoren 

• Bidrar aktivt

• Stiller godt forberedt

• Evner å tenke nytt

• Er konstruktiv og saklig



Hvordan er internasjonaliseringsarbeidet 
organisert hos dere?
• Hva gjøres? Få det opp på tavla

• Hvem gjør hva?



Mini-workshop: dagens utfordringer



EMREX

• Testperioden (februar 2016 – desember 2017) er over
• Overføringer til norske institusjoner: 194

• Overføringer fra norske institusjoner: 79

• Det jobbes med å få flere land til å koble seg opp. Flere universitet i 
Danmark, samt Nederland er snart klare.

http://www.fellesstudentsystem.no/aktuelt/2018/status-emrex.html



Erasmus Without Paper (EWP) 2.0





Tableau

• Rapportverktøy

• Alle 

• Standardrapport om studentutveksling kommer snart



Neste møte



Eventuelt


